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Prof. dr. A. F. Manning 

Katholieke 
Nederlanders en de 
democratie 

Katholieken in Nederland hebben zich 
goed thuisgevoeld in de parlementaire 
democratie. Democratie op basis van 
vo/kssoevereiniteit en in de context van 
principiele vnjheid en gel1)kheid bleef on
overkomelljke moeilijkheden op/everen. 

Aan de Franse Revolutie hebben de ka
tholieken in Nederland best een en ander 
te dan ken, maar toch hebben ze z1ch in de 
vonge eeuw lei gekeerd tegen haar ideo
logie en vaandeldragers. Ook in onze 
eeuw konden ze de Franse Revolutie niet 
bepaald als een cultureel-politlek erfgoed 
zien. Ondanks het gebruik van de term 
christen-democraat omhelsden katholie
ken niet de democratie, de parlementaire 
democratie, zonder voorbehoud. Wei 
steunden ze de parlementaire democra
tie in fe1te in de moeilijke jaren dertig en 
ongetwijfeld na de bevrijding. lk zal het 
overigens in d1t opstel hebben over opvat
tingen en politieke praktijk en dan slechts 
tot de periode na de bevrijding. 

AI v66rdat de Fransen in 1795 het laatste 
duwtje gaven aan de vermolmde Repu
bliek der Verenigde Nederlanden flirtten 
progressieve katholieken met de patnot
ten: de hervormingsgezinden die hun 
hoop hadden gericht op de nieuwe 
1deeen die in Frankrijk ingang hadden ge
kregen. Dat soort progressieve katholie-
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ken kwam in aanraking met theologische 
denkbeelden van de Verlichting en daar
door 1n een moeilijke posit1e ten opzichte 
van de Heilige Stoel en de Curie, die wel
nig ophadden met de Verlichting. Toen de 
clerus in Frankr1jk na 1790 loyaliteitsver
klaringen moest afleggen jegens het 
harde revolutionaire bewind dat het kerke
lijk bezit confisqueerde, was het conflict 
tussen Kerk en Revolutie niet meer op te 
lossen. De pausen zouden in de loop van 
de negentiende eeuw de ideolog1e van de 
Franse Revolutie krachtlg veroordelen. 
Vrijhe1d van geweten, vriJheid van druk
pers zodat de dwaling vrij spel kreeg, de
mocratle op bas1s van de leer der volks
soevereiniteit dat waren dwaze, verwer
pelijke en intrinsiek slechte beginselen. 
Cultuurhistorisch paste het liberalisme in 
de dramatische reeks die begonnen was 
met Renaissance en Reformatie, en ver
der was gegaan met Ra!Jonal1sme en vrij 
onderzoek, met de Verlichting en met de 
verwerping van Gods soevereinite1t. En 
nog perverser dan het negentiende
eeuwse liberalisme was het socialisme dat 
materialisme en klassenstriJd predikte. 

lntussen profiteerden de Nederlandse 
katholieken van de gevolgen van de 
Franse Revolutie. Vanaf 1795 vormden zij 
niet Ianger een groep gediscrimineerden. 
Dank z1j de vrijheidsideolog1e en het gelljk
heidsbeginsel konden de JOodse minder-
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he1d en de katholieke bevolkingsgroep op 
hun rechten als staatsburger wijzen, al 
moesten ze blijven vechten tegen pro
testantse dominantie in de Nederlandse 
samenleving. In 1848 sloot een kleine ka
tholieke el1te zich aan bij het politiek libera
IJsme van Thorbecke. Oat was opportu
nisme van het zu1verste water en er dient 
aan toegevoegd te worden dat het niet 
lang duurde. De grondwetswijziging van 
1848 speelde de katholieken in de kaart. 
Toch ontstond geen liberaal-kathol1eke 
pressiegroep van betekenis. H oogstens 
was in Maastricht en Breda een liberaal als 
kamerkandidaat welkom en profileerden 
1n lokale verhoud~ngen katholieken zich 
wei eens als liberalen. Als ze dat deden lie
pen ze in toenemende mate het risico als 
slecht-katholiek te worden afgeschilderd. 
In de tegenwoordige Randstad, het oude 
bisdom Haarlem, hoefde men in de 
tweede helft van de vor1ge eeuw niet naar 
l1berale kleuring van de katholieken te zoe
ken. Daar ontwikkelde zich veeleer een 
strijdbaar ultramontanisme, dat anti-libe
raler werd naarmate de ltaliaanse nationa
listen het de PauseliJke Staat moeilijker 
maakten. 

In de door L.J. Rogier sterk bel"nvloede 
l1teratuur over de geschiedenis van het 
Nederlands katholicisme is het liberaal
katholiclsme naar voren gehaald als de 
dynamische kracht in het spanningsveld 
tussen Kerk en Staat en tussen samenle
vlng en Kerk. Het werd positief beoor
deeld. Liberaal-katholieken hadden iets 
onafhankelijks, bevorderden grotere 
openheid, deden minder bezorgd en wa
ren niet bekrompen maar optim1stisch. Ze 
mokten n1et toen de slecht bestuurde Pau
selljke Staat ten onder ging, want ze 
wisten wezenlljke d1ngen te onderschei
den van historische relicten als die Pause
lijke Staat. Het 11beraal-kathol1cisme van 
de negentiende eeuw wordt dan in een 
perspectlef gezien naar een open katholi
cisme in de trant van kardinaal Suhards 
beroemde vastenbrief Essor au dec/in de 
I'Egltse (194 7). 
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lk meen dat in de literatuur de kracht, 
overtuiging en het effect van de liberaal
katholieken ziJn overdreven. Zij overheer
sen in het geschiedbeeld, terwijl veel ar
gumenten aangevoerd kunnen worden 
voor de bewering dat de Nederlandse ka
tholieken - op een opvallend opportu
nistisch tussenspel na in de tijd rondom 
1848 - eigenlijk conservatief zijn ge
weest. Oaarmee wijken ze nauwelijks af 
van hun geloofsgenoten en van de kerke
lijke leiders elders in Europa. De Neder
landse katholieken hadden geen enkele 
moeite om de anti-liberale encycliek 
Quanta Curate aanvaarden, noch om met 
de liberalen te breken en die zelfs vinnig te 
bestrijden vanwege de schoolkwestie. 

De katholieke kamerleden waren vanaf 
1860 conservatief, op Schaepman na in 
de jaren negentig. In zijn commentaar op 
Schaepmans 'Proeve van een program' 
benadrukte de ex-papothorbeckiaan 
Nuyens dat de katholieken bij de conser
vatieven ingedeeld konden worden. Hij 
schreef dat 1n 1884. Nuyens, plattelands
arts en tevens historicus, lichtte dat als 
volgt toe. Sedert 1814 zijn de voor
naamste politieke issues van Nederlandse 
katholieken: gehoorzaamheid aan het 
wettig gezag omdat aile gezag van God 
komt, ontkenning van de revolutionaire 
leer dat het gezag uitgaat van het volk, vriJ
heid voor de activiteiten van de Kerk, vriJ
heid van onderwijs en gelijkstelling van de 
verschillende kerkgenootschappen. Ous 
profiteren van de mogelijkheden die de 
moderne constitutionele staat bood, maar 
afwijzing van de Revolutie en van de 
volkssoevereiniteit. Oaar schuilt geen de
mocratische ideologie onder. 

Natuurlijk moet men oppassen en zich 
afvragen wat onder democratie wordt ver
staan. In elk geval werd het meest wezen
lijke beginsel van de democratie, de volks
soevereiniteit, door katholieken nooit bele
den. Ze kwamen niet verder dan aanvaar
ding van de constitutionele monarchie, 
van de moderne tijd dus. De katholieke 
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pers uit de Jaren zestig en zeventig we
melde van polemisch-apologetische arti
kelen waarin de ideologie en de pol1tieke 
gevolgen van de Franse Revolutie werden 
afgewezen. Met betrekking tot de Neder
landse Grondwet wees het katholieke 
dagblad De Tijd in 1865 de stelling af dat 
de volkssoevereiniteit de grondslag van 
de staatsinstellingen vormde en dat het 
Koninkrijk der Nederlanden - zoals in het 
liberale maandblad De Gids was beweerd 
- een democratische republiek met een 
erfelijk voorzitter zou zijn. 

Ondanks hun door Rome gedicteerde 
afwijzing van de liberale ideologie is de 
benadering van de Nederlandse katholie
ken pragmatisch te noemen. Ze wezen de 
grondwettelijke vrijheden en de scheiding 
tussen Kerk en Staat niet af. Tenminste in 
de praktijk niet. Wei moest Schaepman ter 
gelegenheid van de grondwetsherziening 
van 1887 verdedigen dat een constitutio
nele monarchie niet in strijd hoefde te zijn 
met de christelijke beginselen. Hij werd 
dadelijk aangevallen door een veelschrij
vende pastoor in een toonaangevend ka
tholiek blad. Schaepman betoogde dat 
men rekening moest houden met de mo
derne tijd, met de moderne staat, met de 
democratie. Voor Schaepman betekende 
democratie de toename van de belang
stelling voor staatszaken in allerlei krin
gen. Grotere volksinvloed om sociale 
vraagstukken op te lassen achtte hij juist, 
maar hiJ verwierp de democratische theo
rie, d1e verwees naar de Franse Revolutie. 

Het leek woordenspel: 'goede' demo
cratie leidde n1et tot omverwerping van 
een regerings- of maatschappijvorm. 
Christelijke democratie moest het alterna
tief zijn voor socialistische democratie: de 
keuze was v66r of tegen Christus. 
Christen-democratie zou het lot van de 
volksklasse verbeteren. Daarmee ver
woordde Schaepman in zijn artikel 'Over 
democratie' in 1892 al gedachten van 
paus Leo XIII in Graves de communi re 
(1901 ). Schaepman wekt de indruk de 
mode-term democratie te accepteren en 
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die naar believen in te vullen. Ook na hem 
leek daarmee eerder een sociaal
katholicisme bedoeld te zijn. Oat kon pa
ternalistische inkleuring krijgen maar ook 
modern zijn, 'progressief'. Ariens stimu
leerde de arbeiders bijvoorbeeld eigen or
ganisaties op te richten. 

Schaepmans verdienste is niet zozeer 
dat hij democraat zou zijn, maar dat hij de 
Nederlandse katholieken in strikte trouw 
aan de paus leidde zonder dat ze zoals in 
andere Ianden in maatschappelijk isole
ment terecht kwamen. Schaepman 
zorgde voor hun integratie in de Neder
landse samenleving, zoals de Tilburgse 
kerkhistoricus Bornewasser heeft uiteen
gezet. Maar, Schaepman mag dan min
der angstig hebben gestaan ten aanzien 
van de moderne ontwikkelingen en ervan 
overtuigd zijn geweest dat de caritas niet 
in staat was het pauperisme uit te bannen 
en een rechtvaardige samenleving tot 
stand te brengen, daardoor was hij nog 
geen democraat. 

Schaepman was minder 
angstig voor moderne 
ontwikkelingen, maar 
daardoor was hij nog geen 
democraat. 

Ariens, die sterk heeft gepleit voor uit
breiding van het kiesrecht en voor zeg
genschap van de arbeiders inzake werk
tijd, loon, kinder- en vrouwenarbeid, ont
brak het aan heldere opvattingen over de
mocratie. Hij herinnerde graag aan de 
goede dagen van v66r de Franse Revolu
tie toen de gil den lonen en prijzen vaststel
den. Democratie op basis van volkssoeve-
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rem1teit wees hij natuurlijk af. Zijn oproep 
'Word\ meer en meer echt katholieke de
mocraten: ijverend om vooruit te komen' is 
eerder een staaiiJe van modisch woordge
bruik dan van principiele stellingname. In 
een commentaar op Leo Xlll's encycliek 
Graves de communi re, in 1901, legde 
Ariens katholieke ondernemers en jonge 
intellectuelen uit dat de paus de democra
tie had gedoopt. De democratie was een 
k1nd van de Franse Revolutie een kind dat 
ter wereld was gekomen onder mooie 
maar valse leuzen van vrijheid, gelijkheid 
en broederschap. Het wicht was ge
koesterd door het negentiende-eeuwse 
an\1-kerkelijke en anti-godsdienstig libera
lisme en groeide op in de warmte van het 
revolutionaire socialisme. T och was er wei 
1ets goeds in de democratie, want ware 
democratie is immers christelijke demo
cratie, streven naar zedelijke verbetering, 
orientatie van het volk op God. 'Weest de
mocratisch zooveel ge wilt; hoe meer gij 
voor het volk doe\ ter opbeunng van den 
volksnood, hoe beter, doch wacht U voor 
materialisme, politiek en liefdeloosheid.' 
Geen acties als die van de Vlaamse so
Ciale priester Daens. Bestrijding van de 
soc1ale nood mocht niet worden gecom
pliceerd door politiek getwist. 

W1e het perspectief verbreedt ziet dat 
de Nederlandse situatie aansluit bij de 
politiek-maatschappelijke opvattingen van 
de Westeuropese katholieken. Democra
tle op basis van volkssoevereiniteit en in 
de context van principiele vrijheid en ge
lljkheid bleef onoverkomelijke moeilijkhe
den opleveren. 

De christen-democraten kregen relatief 
veel public1teit en aandacht in de ge
schiedschrijving. Toch rijst de vraag of ze 
zich niet eerder onderscheidden door hun 
houding dan door heldere opvattingen. 
Ze ziJn overigens nergens sterk geworden 
en bleven groeperingen buiten het krach
tencentrum. 

Streven naar een rechtvaardige samen
leving op christelijke grondslag was het 
doel van katholieke woordvoerders. En 
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van katholieke politici. De laatsten organi
seerden zich overigens tamelijk laat in een 
politieke partij. In de vorige eeuw vond 
men dat niet nodig. Pas na de Eerste We
reldoorlog voltrok zich de transformatie 
van een bond van Rooms-Katholieke Rijks
kieskringen tot de Rooms-Katholieke 
Staatspartij. De RKSP deed mee aan het 
parlementaire bedrijf: ze wilde er bij ho
ren. De katholieken wensten politieke een
heid en daarom probeerden ze afschei
dingsbewegingen naar links en rechts te 
voorkomen of in de kiem te smoren. 

Na de Eerste Wereldoorlog gingen poli
tiek links en rechts de straat op. In Duits
land, Oostenrijk en ltalie hadden fascisten 
en nationaal-socialisten in het begin van 
de jaren '30 de macht aan zich getrokken. 
Ook elders was er belangstelling voor an
dere stelsels dan de parlementaire demo
cratie. Het lag voor de hand dat katholie
ken evenals anderen constateerden dat 
de parlementaire democratie niet goed 
fu nctioneerde: ze kon de toevloed van 
maatschappelijke taken moeilijk verwer
ken. Er werd veel kritiek geuit, stevige kri
tiek en heus niet aileen vanuit de fascisti
sche hoek. 

In Nederland werd binnen de RK 
Staatspartij halverwege de jaren '30 tame
lijk intensief gediscussieerd over hervor
mingen van het Nederlandse staatsbestel. 
De RKSP onderscheidde zich niet als een 
principiele verdedigster van de democra
tie: enkele teksten tonen dat overduidelijk. 
Het zou opmerkelijk zijn geweest indien 
het tegenovergestelde het geval was ge
weest. Zowel het traditionele katholieke 
den ken als de overallevende kritiek op de 
democratie prikkelden tot het vinden van 
andere oplossingen. Tot 'verbeteringen'. 
In zekere zin hadden die 'verbeteringen' 
een progressief karakter, tenminste wan
neer progressief en links of sociaal
democratisch niet categorisch worden ge
lijk gesteld. 

Vanaf 1930 richtte de belangstelling 
zich naar het regime van Salazar in Portu-
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gal. Oat werd gunstig beoordeeld. Met de 
encycliek Quadragesimo Anno als rug
gesteun gingen de gedachten uit in de 
richting van een corporatieve opbouw van 
staat en samenleving. Vanat 1934 was 
Romme daarvan een uitgesproken voor
stander. Het ogenblikkelijk nadeel van 
hervormingen was dat men in het vaarwa
ter van de ltaliaanse en Duitse staatsdicta
tuur dreigde te komen. En dat wilde de 
RKSP onder geen beding. Voorzitter en 
secretaris van de RKSP hadden al eerder 
het nationaal-socialisme atgewezen en 1n 
de eerste heltt van 1936 vaardigden de 
bisschoppen een praktisch verbod uit 
voor kathol1eken om lid te ziJn van Mus
serts NSB. De laatste zou vanat juli 1936 
de RKSP krachtig bestnjden. 

Binnen de partlj kwamen radicale her
vorm~ngsvoorstellen weliswaar ter sprake, 
maar het partijbestuur keerde zich daarte
gen Tamelijk resoluut zelts. Hoewel de 
partiJ geen principiele voorstander van 
parlementaire democratie was, bleek ze 
wei bereid om de Nederlandse staat te 
verded1gen tegen de dreiging van staats
dictatuur. In de l1teratuur tot en met in re
cente polemische geschiedschnJving 
wordt het laatste veronachtzaamd en het 
eerste eenzijd1g belicht. Toegegeven, een 
aantal teksten van de RKSP over hervor
mingen van het Nederlands staatsbestel 
verd1ent de schoonheidspnjs voor princi
piele democratie niet, maar de facto 
keerde de partiJ zich tegen de 'statolatrie 
en met name tegen nationaal-socialisti
sche en tascistische dictatuur. Zeker, er 
werd gesproken over 1nvoering van een 
corporatieve kamer, maar de partijtop 
probeerde het gebruik van de term 'cor
poratlet' te vermiJden. Onontkoombaar is 
de constatering dat de RKSP in ham kriti
sche benadering van de leer der volks
soevereiniteit, van het gelijkhe1dsbeginsel 
en van de ongelimiteerde vrijheid ver
keerde 1n het overgangsgebied dat weg
voerde van de democratie. Maar toen 
kleur bekennen noodzakelijk was, koos ze 
voor de bestaande orde. 
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Het dilemma was in de discussies nooit 
overwonnen. Het individualisme en het 
vriJheidsbeg~nsel van het liberalisme wer
den als verkeerd atgewezen, ook al omdat 
die het tunctioneren van de parlementaire 
democratie belemmerden. Die benade
nng leidde tot het voorstel van 'tijdelijke 
beteugel1ng van de ongebondenheid'. 
Beperking van de vnjheid van drukpers 
werd n1et uitgesloten. Maatregelen die 
le1dden tot beperking van het recht van 
vereniging werden bevorderd de bedoe
l~ng was om indien nodig de communisten 
en tascisten aan te pakken. De vriJheld 
mocht immers door radicale elementen 
niet worden m1sbruikt om de gevestlgde 
orde omver te werpen. Oat heette de de
mocratie beschermen. Goseling, eerst 
voorz1tter van de RKSP en in 1938 minister 
van Justltie, kon vanuit d1e opvattlng een 
wetsontwerp door de Kamer slepen dat 
het recht van vereniging en vergadenng 
beperkte. 

Verder gingen in d1e tijd Rom me en de 
NiJmeegse JUrist Kamphu1sen: z1j bepleit
ten versterk1ng van het kon1nklijk gezag 
ten koste van de min1steriele verantwoor
delijkheid. De partijtop voelde niets voor 
d1t soort denkbeelden omdat die snel als 
anti-democratisch bestreden konden wor
den en eveneens omdat dan met mede
werking van de koning de dJCtatuur ge
vestigd zou kunnen worden. Niet te veel 
democratie, maar ook niet te wein1g. Een 
amb1valente houding in een tijd van knt1ek 
op een ·verkokerde' samenleving. Kritiek 
op de machtelooshe1d van het B1nnenhot. 
AI aan het einde van de Jaren '30. dus v66r 
de proclamaties van de Nederlandsche 
Unie, of na de bevriJding die van de Ne
derlandsche Volksbeweging. ijverden ve
len, en n1et altijd de slechtsten, voor een 
'doorbraak'. De roep om 'vernieuw~ng' 

van het politiek-maatschappeiiJk bestel 
was tamelijk krachtig. Het was geen rand
verschijnsel. In dat kader stond het func
tloneren van de parlementaire democrat1e 
ter discussie. En ook de beg1nselen 
waarop ze berustte. 
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In die vreemde defaJtistJsche zomer van 
1940 kon men in katholieke kranten en 
tijdschriften passages lezen, die er op 
du1dden dat de auteurs uitgingen van de 
veronderstelling dat de parlementaire de
mocratie aan haar eind was gekomen. De
fJnJtief. En dat het tljd was voor grond1ge 
maatschappelijke reorganisatie. Voorzit
ter Verschuur meende in het maandblad 
van de RKSP van 30 jul1 1940: 'De nieuwe 
Europeesche toestand zal politiek en so
ciaal een herorientatie van het katholieke 
volksdeel noodzakelijk maken.' Onder
voorzltter Witteman dacht dat 1n de nieuwe 
situat1e geen plaats meer zou ziJn voor de 
parlementa1re democratie. Hij merkte op: 
'Parlementaire democratie is nooit een be
ginsel onzer partij geweest, wei een richt
liJn · W1tteman had gelijk. 

De Tweede Wereldoorlog 
bewees dat katholieken 
volledig waren ingegroeid 
in de Nederlandse 
samenleving. 

Een groot deel van de katholieke Ne
derlanders sloot zich aan biJ de Neder
landsche Un1e. Ze demonstreerden daar
mee beter hun anti-Du1tse gezindhe1d dan 
hun verknochtheid aan de democrat1e. 
Overigens speelde de RKSP geen be
langnJke rol in de discussie van 1940. Ook 
niet in besloten kring. De partij kwam geen 
ogenblik terecht 1n collaboratie-vaarwater. 
In de bezettingsJaren raakten de meesten 
van de partijtop voor korter of Ianger tijd in 
gJJzel~ng of Duitse gevangenschap. Gose
ling stierf 1n Buchenwald en Verschuur in 
Sachsenhausen. Onder de Ieiding van 
aartsb1sschop DeJong werd de nat1onale 
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houding van de Nederlandse katholieken 
duidel1jk. Ze gedroegen zich als katho
lieke Nederlanders en wezen het natio
naal-socialisme en de bezettingspolitiek 
af. Als iemand nog zou twijfelen dan werd 
toen het bew1js geleverd dat ze volledig 
waren 1ngegroeid in de Nederlandse sa
menlev~ng. 

Wat was de grote l1jn na de bevrijding? In 
het eerste Jaar ging het debat over ver
nieuwJng of herstel. Aanvankelijk leefden 
ook bij veel katholieken sterke voorkeuren 
voor drastische vernieuwingen. Ze zetten 
zich af tegen de vooroorlogse situat1e. Ver
sterking van het uitvoerend gezag en be
perking van de rol van het parlement en 
van de gemeenteraad achtten velen wen
seiJjk. Toch slaagden vanaf mei 1945 en
kele !eden van het hoofdbestuur van de 
RKSP er in om de partiJ weer op te richten, 
een nieuw en vernieuwend program te for
muleren en de 'vernieuwers' binnen 
board te halen. 

Nog steeds leefde biJ veel katholieke 
pol1tici de neiging naar een samenleving 
waarin standsorganisaties een rol speel
den en waar1n het bedr1jfsleven corpora
tiel was ingencht. De publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie was het stokpaardje 
van Rom me. Diezelfde Rom me was overl
gens een pragmatisch politicus, iemand 
die steeds compromissen zocht en steeds 
IJverde voor een coalitie van KVP en PvdA 
Romme werd gewantrouwd omdat h1j n1et 
voldoende democratisch zou denken, 
maar hij was een sleutelfiguur in het naoor
logse politiek bestel vanwege zijn streven 
naar een 'brede basis', tenminste van een 
rooms-rode coalitie. 

De twee liJnen bleven zichtbaar. In 
plaats van te werken met de klassiek libe
rale, democratische opvattingen kozen de 
Nederlandse katholieken voor een so
ciaal-katholicisme op bas1s van de pause
IJjke encyclieken. Oat bracht hen in het 
midden van deze eeuw tot excercities in 
de ncht1ng van een corporatieve maat
schappij op christelijke grondslag. Aan de 
andere kant hebben katholieken zich in 
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Nederland heel goed thuis gevoeld in de 
parlementaire democratie, die zij verde
digden wanneer die bedreigd werd, en 
waarvan zij in hoge mate profijt hadden. 
Naarmate de katholieke inspiratie afnam 
verdween het oude discussiepunt: sinds 
een kwart eeuw lijken katholieken nauwe-
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